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ΑΔΑ: ΩΔ29ΩΡ1-ΝΦΩ

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ
ΝΟΜΟ ΖΑΚΤΝΘΟΤ
ΔΗΜΟ ΖΑΚΤΝΘΟΤ
Αρηζ. Αποθ. 7/2021
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ηο Πραθηηθό 3ες /20-01-2021 Σαθηηθής σλεδρίαζες ηες Οηθολοκηθής
Επηηροπής ηοσ Δήκοσ Ζαθύλζοσ.
ΘΕΜΑ: «Έγθρηζε κεηαθίλεζες ηοσ Προέδροσ ηοσ Δ.. θ. ηαύροσ Καθοιύρε
ζηελ Αζήλα γηα ζσλαληήζεης κε ζηειέτε ηες Σράπεδας Πεηραηώς»
Σηε Εάθπλζν, ζήκεξα ηελ 20ε Ηαλνπαξίνπ 2021 εκέξα Τεηάξηε θαη ώξα 10.00 π.κ.
ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Εαθύλζνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε κε
ηειεδηάζθεςε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Εαθύλζνπ, ύζηεξα από ηελ κε
αξηζκ. πξση. 854/15-01-2021 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ απηήο, πνπ επηδόζεθε λόκηκα
κε απνδεηθηηθό ζηα κέιε, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/10.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζύλνιν ελλέα (9) κειώλ βξέζεθαλ
παξόληα έμη (6), ήηνη:
ΠΑΡΟΝΣΕ
1.- Αξεηάθεο Νηθήηαο , Πξόεδξνο
2.- Καθνιύξεο Σηαύξνο
3.- Σπίλνο Νηθήηαο
4.- Καςακπέιε Βαζηιηθή
5.- Καξαθάο Σσηήξηνο
6.- Ξέλνο Αλδξέαο

ΑΠΟΝΣΕ
1.- Μαξηλάθεο Αλδξέαο
2.- Αβξάκεο Παλαγηώηεο
3.- Κόθιαο Φώηηνο

Τα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ θ. Μπηδηληή Θενδώξα, δεκνηηθή ππάιιειν.
Ο θ. Α. Μαξηλάθεο πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 2νπ ζέκαηνο
ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη απνρώξεζε κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 5νπ ζέκαηνο ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο
Αθνινύζσο ν θ. Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 1ν ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο
«Έγθρηζε κεηαθίλεζες ηοσ Προέδροσ ηοσ Δ.. θ. ηαύροσ Καθοιύρε ζηελ
Αζήλα γηα ζσλαληήζεης κε ζηειέτε ηες Σράπεδας Πεηραηώς» ζέηεη ππόςε ζρεηηθή
εηζήγεζε ε νπνία έρεη σο θάησζη:
Δηζεγνύκαζηε ηελ κεηαθίλεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ
Εαθύλζνπ θ. Σηαύξνπ Καθνιύξε ζηελ Αζήλα γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ζπλαληήζεηο
κε ζηειέρε ηεο Τξάπεδαο Πεηξαηώο γηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ
Γήκνπ Εαθύλζνπ.
Ζ κεηαθίλεζή ηνπ από Εάθπλζν πξνο Αζήλα θαη επηζηξνθή ζα πξαγκαηνπνηεζεί
αθηνπιντθώο θαη νδηθώο κε ην κε ππ αξηζκ. θπθινθνξίαο ΕΑΕ 5563 όρεκα, κε
εκεξνκελία αλαρώξεζεο ζηηο 22-01-2021 θαη επηζηξνθήο 23-01-2021
Καηόπηλ ην ιόγν πήξε ν θ. Α. Ξέλνο θαη είπε όηη δελ ζπκθσλεί κε ηελ κεηαθίλεζε
ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ζηελ Αζήλα γηα ζπλαληήζεηο κε ζηειέρε
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ηεο Τξάπεδαο Πεηξαηώο γηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ Γήκνπ
Εαθύλζνπ επεηδή σο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ζα έπξεπε λα έρεη
εμνπζηνδόηεζε από ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην.
Σηε ζπλέρεηα ην ιόγν πήξε ν θ. Σ. Καξαθάο θαη είπε όηη όπσο είρε πεη θαη ζε
πξνεγνύκελε ζπλεδξίαζε
ζα έπξεπε λα είραλ θιεζεί νη αξρεγνί όισλ ησλ
ζπλδπαζκώλ ζε ζπδήηεζε γηα ην ζέκα ηεο Τξάπεδαο Πεηξαηώο
Αθνινύζσο ν θ. Γήκαξρνο αλαθέξεη όηη ππάξρνπλ βάζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ ιέλε
όηη ε Τξάπεδα Πεηξαηώο ζα θξαηηθνπνηεζεί γη απηό ζα έρεη ζπλάληεζε κε ζηειέρε
ηεο ηξάπεδαο ώζηε λα εθηηκήζεη ηελ θαηάζηαζε γηα ην ζέκα κεηαμύ Γήκνπ
Εαθύλζνπ θαη Τξάπεδαο Πεηξαηώο θαη πξόηεηλε ζηνλ Πξόεδξν ηνπ Γεκνηηθνύ
Σπκβνπιίνπ λα ηνλ ζπλνδέςεη επεηδή ζεσξεί όηη είλαη ν πην θαηάιιεινο ιόγσ ηεο
επαγγεικαηηθήο ηνπ ηδηόηεηαο αιιά θαη όπνηνο άιινο Γεκνηηθόο Σύκβνπινο ζέιεη
κπνξεί λα πάεη καδί ηνπο θαη ην απνηέιεζκα ηεο ζπλάληεζεο ζα ην ζπδεηήζνπλ ζην
Γεκνηηθό Σπκβνύιην .
Σηε ζπλέρεηα νθ. Πξόεδξνο κε βάζε ηα παξαπάλσ θάιεζε ηα κέιε λα ςεθίζνπλ
ζρεηηθά
Η Οηθολοκηθή Επηηροπή
Αθνύ έιαβε ππόςε ηεο
 ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ,
 ηελ παξ.6 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 3852/10
 ηα όζα είπε ν θ. Α. Ξέλνο θαη Σ. Καξαθάο
θαη κεηά δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνύ αθνινύζεζε ςεθνθνξία
Καηά πιεηουεθία
Με ςήθνπο ηέζζεξηο (4) ήηνη ησλ θ.θ. Πξνέδξνπ, Σ. Σπίλνπ, Β. Καςακπέιε θαη Σ.
Καθνιύξε έλαληη δύν (2) ησλ θ.θ. Α. Ξέλνπ θαη Σ. Καξαθά
Αποθαζίδεη εγθξίλεη ηελ κεηαθίλεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ
Εαθύλζνπ θ. Σηαύξνπ Καθνιύξε ζηελ Αζήλα γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ζπλαληήζεηο
κε ζηειέρε ηεο Τξάπεδαο Πεηξαηώο γηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ
Γήκνπ Εαθύλζνπ.
Ζ κεηαθίλεζή ηνπ από Εάθπλζν πξνο Αζήλα θαη επηζηξνθή ζα πξαγκαηνπνηεζεί
αθηνπιντθώο θαη νδηθώο κε ην κε ππ αξηζκ. θπθινθνξίαο ΕΑΕ 5563 όρεκα, κε
εκεξνκελία αλαρώξεζεο ζηηο 22-01-2021 θαη επηζηξνθήο 23-01-2021
Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 7/2021.
Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο.
TA ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
Νηθήηας Αρεηάθες

1.- Καθνιύξεο Σηαύξνο
2.- Σπίλνο Νηθήηαο
3.- Καςακπέιε Βαζηιηθή
4.- Καξαθάο Σσηήξηνο
5.- Ξέλνο Αλδξέαο
Αθρηβές απόζπαζκα
Ο Πρόεδρος
Νηθήηας Αρεηάθες
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